
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ADIRLENE PEREIRA PINTO (n° 7690),  inscrita no cargo de PROFESSOR SI enviou recurso 
solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 08 01,02,03,04,05,06,08,09 2,00 16,0 

76,0 
Conhecimentos Gerais 04 12,13,14,17 2,00 8,0 
Legislação  08 21,22,24,25,27,28,29,30 2,00 16,0 
Específica 09 31,32,33,34,35,36,37,39,40 4,00 36,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PROFESSOR SI - PROVA: CADERNO 12 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: D 22: C 23: A 24: W 25: C 26: B 27: C 28: D 29: A 30: B 
31: A 32: C 33: D 34: D 35: A 36: B 37: B 38: D 39: C 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata CÁTIA MOREIRA SANTANA (n° 8041),  inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Gostaria que me enviassem por e-mail a folha de resposta que está com meu nome. Estive presente e fiz a 
prova, porém sai na classificação como “ausente”. Se foi por não ter assinado o nome na folha de resposta 
gostaria de ter acesso a esta.”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOM ENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 
 
 
Analisamos a folha de respostas da candidata e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA (n° 7148),  inscrita no cargo de PSICÓLOGO enviou recurso 
solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 07 01,02,03,04,05,08,10 2,00 14,0 

62,0 
Conhecimentos Gerais 06 11,12,13,14,17,20 2,00 12,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 08 21,23,24,26,27,28,29,30 2,00 16,0 
Específica 05 31,32,36,39,40 4,00 20,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PSICÓLOGO - PROVA: CADERNO 31 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: W 22: D 23: A 24: B 25: A 26: D 27: W 28: B 29: C 30: D 
31: A 32: W 33: D 34: D 35: B 36: A 37: C 38: D 39: A 40: C 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata CLEUZA MARIA PRATA DA MATA (n° 4557),  inscrita no cargo de PEDAGOGO enviou recurso 
solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 07 02,03,05,06,07,08,10 2,00 14,0 

60,0 
Conhecimentos Gerais 07 11,12,13,17,18,19,20 2,00 14,0 
Legislação  06 22,24,25,26,27,28 2,00 12,0 
Específica 05 31,32,35,39,40 4,00 20,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PEDAGOGO - PROVA: CADERNO 29 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: D 22: C 23: A 24: W 25: C 26: B 27: C 28: D 29: A 30: B 
31: A 32: C 33: B 34: B 35: D 36: A 37: C 38: B 39: D 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato DAVID FONSECA GARCIA (n° 7639),  inscrito no cargo de TÉCNICO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA enviou recurso dizendo o seguinte: 
 

“Compareci ao local da prova conforme data e horário indicado. Realizei a prova, assinei lista de presença e 
o gabarito. Porém, consta na listagem de resultado como ausente. Solicito a inclusão de meu nome com o 
respectivo resultado.”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 

 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOM ENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA. 
 
 
Analisamos a folha de respostas do candidato e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 
 

 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ÉRIKA DE SOUZA COUTINHO (n° 7157),  inscrita no cargo de PEDAGOGO enviou recurso 
solicitando revisão das questões nº 02,05 e 09  da prova de Português nº 03  e questão nº 18  da prova de 
Conhecimentos Gerais nº 09  e na oportunidade solicitou analise dos seus títulos tendo em vista que as questões 
questionadas devem ser anuladas.  
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
O Gabarito Provisório  foi divulgado no dia 20/03/2016 e o prazo para recurso contra a Realização das Provas 
e/ou Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia 21/03/2016 até 23/03/2016.  
 
A candidata protocolou recurso somente no dia 07/04/2016.  
 
Vale salientar que houve recursos interpostos contra as questões acima mencionadas dentro do prazo previsto e o 
parecer foi dado no dia 05/04/2016, sendo: 
 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO.  Apesar da alternativa “A” não 
possuir o acento agudo que o próprio candidato identificou como falha, esta falha de impressão não interfere 
na analise e posteriormente escolha da alternativa observando o enunciado. O mesmo pede “a alternativa 
que melhor explica [...].” A alternativa (A) por estar confusa deve ser imediatamente eliminada não apenas 
pela falha na impressão, mas porque traz informações divergentes do que foi pedido.  
(A) O eu poético confirma que a melhor terapia para  um poeta e transitar entre as loucuras da 
linguagem coloquial.  
 
O eu poético não utiliza a linguagem coloquial. 

 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. Como foi afirmado pelo 
candidato o (por quê)  desta forma deve vir após ponto como nos próprios exemplos do recurso. Não há 
ponto no exemplo da alternativa I. 
Desejo saber ________ você voltou tão tarde. 
 



 

 “Cujo” e sua flexões equivalem a "de que", "do qual" (ou suas flexões "da qual", "dos quais", "das 
quais"), "de quem". Estabelecem normalmente relação de posse entre o antecedente e o termo que 
especificam , atuando na maior parte das vezes como adjunto adnominal e em algumas construções como 
complemento nominal. Temos então nome no plural e masculino como  antecedente  e subsequente. 
Mantem-se a resposta do gabarito.  
 
Os professores ________ alunos passaram no vestibular, não paravam de comemorar. 
 
POR QUÊ 
Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto (final, de interrogação, de exclamação) 
ou de reticências, a sequência deve ser grafada por quê, pois, devido à posição na frase, o 
monossílabo "que" passa a ser tônico . 
Exemplos:  
Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? 
Será deselegante se você perguntar novamente por quê!  
 
Fonte: http://www.soportugues.com.br/  
 
3) Pronome Relativo CUJO (s), CUJA (s). 
"Cujo" e sua flexões equivalem a "de que", "do qual" (ou suas flexões "da qual", "dos quais", "das quais"), "de 
quem". Estabelecem normalmente relação de posse entre o antecedente e o termo que especificam, atuando 
na maior parte das vezes como adjunto adnominal e em algumas construções como complemento nominal. 
Veja: 
a) Adjunto Adnominal:  
Não consigo conviver com pessoas cujas aspirações sejam essencialmente materiais. (Não consigo conviver 
com pessoas / As aspirações dessas pessoas são essencialmente materiais). 
b) Complemento Nominal:  
O livro, cuja  leitura agradou muito aos alunos, trata dos tristes anos da ditadura. (cuja leitura = a leitura do 
livro) 
 
Fonte: http://www.soportugues.com.br/  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 09. RECURSO INDEFERIDO. Esta questão envolve uma 
interpretação do enunciado minuciosamente. Foi pedida “a alternativa que apenas um dos vocábulos em 
destaque está INCORRETO quanto à grafia”: APENAS UM. Se houver dois vocábulos ou nenhum vocábulo, 
obviamente não será a resposta.  

 
(A) O mandato  do prefeito foi cassado , porém ele estava ancioso  para voltar a se candidatar.  

(vocábulo correto: ansioso) Um vocábulo. 
(B) A indentidade  daquela mulher foi adulterada para que ela fugice  das autoridades. 

(vocábulo correto: identidade / fugisse) Dois vocábulos. 
(C) Por proceder  mal , o contabilista da firma foi considerado mau  profissional.  

(nenhum vocábulo incorreto) 
(D) As denúncias de privilégios  nas cadeias brasileiras é fato discutido  em foros  de todo o país. 
            (nenhum vocábulo incorreto) 
 

Significado de Apenas 

adv. De uma maneira exclusiva; que tem capacidade para excluir os demais; somente, exclusivamente ou 
unicamente: referia-se apenas ao companheiro de quarto. 

 
Fonte:  http://www.dicio.com.br/apenas/ 
an·si·o·so  |ô|  
(latim anxiosus, -a, -um) 
 
adjetivo 
1. Que tem ânsias. 
2. Aflito. 

 
Fonte:   http://www.priberam.pt/dlpo/ansioso  

 
i·den·ti·da·de   

(latim identitas, -atis) 
 
substantivo feminino 
1. Qualidade de idêntico. 
2. Paridade absoluta. 



 

3. Circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser ou aquele que outrem presume que ele seja. 
4. Circunstância de um cadáver ser o de determinada pessoa. 
5. [Álgebra]  Equação cujos dois membros são identicamente os mesmos. 
 
Fonte:  http://www.priberam.pt/dlpo/identidade 
 
fugissem fugisses 
 
"fugisse" , in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.  
 
Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/fugisse. 

 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que 

se der entrada fora dos prazos estabelecidos . (grifo nosso) 
 

 
Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 

 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 
 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata FABRÍCIA AZEVEDO LINO (n° 7336),  inscrita no cargo de FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NS 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 04 03,05,06,08 2,00 8,0 

56,0 
Conhecimentos Gerais 05 11,12,13,17,19 2,00 10,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 07 21,24,25,27,28,29,30 2,00 14,0 
Específica 06 32,34,36,37,39,40 4,00 24,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NS - PROVA: CADERNO 24 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: W 22: D 23: A 24: B 25: A 26: D 27: W 28: B 29: C 30: D 
31: C 32: C 33: B 34: C 35: B 36: A 37: B 38: D 39: C 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata FERNANDA MIRANDA FONSECA DE SOUSA RODRIGUES (n° 755 7), inscrita no cargo de 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO enviou recurso dizendo o seguinte: 
 

“Gostaria de saber como proceder, pois acabo de acessar o resultado geral do concurso público do município 
de Mateus leme e na minha classificação consta ausente e por incrível que pareça eu compareci, realizei a 
prova e tenho como provar isso. .”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
[...] 

 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 

[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOMEN TE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA. 
 
 
Analisamos a folha de respostas da candidata e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato GISCELIO RODRIGUES SANTANA (n° 6765),  inscrito no cargo de VIGIA enviou recurso dizendo o 
seguinte: 
 

“Estou solicitando o pedido de recurso, pois realizei a prova e segui todos os procedimentos do 
preenchimento, porém no resultado de pontuação e classificação informou que eu estava ausente.”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 
 

IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

1. As Provas  (Objetiva de Múltipla Escolha  e Prática)  serão realizadas no município de Mateus Leme, em data e 
horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital) . 

 
[...] 
 
8. O candidato deverá comparecer ao local das provas 30 (trinta)  minutos antes do horário fixado para o 

fechamento dos portões de acesso aos locais de aplicação das provas, considerado o horário de Brasília, munido 
do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI (dispensável a apresentação), cédula oficial de identidade ou outro 
documento equivalente (obrigatória a apresentação), original ou cópia autenticada, (com foto e assinatura), não 
sendo aceitos protocolos ou declarações, e caneta esferográfica azul ou preta . No caso de perda, furto ou 
roubo, o candidato deverá apresentar boletim de ocorrência feito pela autoridade policial. 

 
Analisamos a folha de respostas do candidato e verificamos que a mesma possui assinatura feita a Lápis. O que 
resultou em sua ausência.  
 
Salvo melhor juízo, a regra contida em Edital é restritiva e limitou o acesso dos candidatos ao Local de Provas 
munidos apenas de documentos, e caneta esferográfica azul ou preta 
 



 

A assinatura à lápis além de ferir aquela regra contida no Edital não deve ser aceita para evitar qualquer suspeita 
de fraude.  
 
Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato JOSÉ LUCIO PEREIRA DE SOUZA (n° 2674),  inscrito no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS enviou 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação do candidato, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 05 03,05,08,09,10 2,00 10,0 

58,0 
Matemática 04 11,12,13,16 2,00 8,0 
Conhecimentos Gerais 04 21,22,24,29 2,00 8,0 
Raciocínio Lógico 08 32,34,35,36,37,38,39,40 4,00 32,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS - PROVA: CADERNO 01 
 
01: C 02: C 03: D 04: B 05: A 06: C 07: D 08: B 09: A 10: C 
11: A 12: C 13: D 14: D 15: A 16: B 17: C 18: C 19: D 20: A 
21: B 22: B 23: D 24: C 25: A 26: D 27: B 28: C 29: A 30: D 
31: B 32: D 33: C 34: A 35: B 36: B 37: A 38: D 39: C 40: A 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata JUCELIA GONÇALVES SANTOS OLIVEIRA (n° 6101),  inscrita no cargo de ENFERMEIRO - ESF 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 09 01,02,04,05,06,07,08,09,10 2,00 18,0 

84,0 
Conhecimentos Gerais 06 11,12,13,16,17,19 2,00 12,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 09 21,22,23,24,26,27,28,29,30 2,00 18,0 
Específica 09 31,32,33,35,36,37,38,39,40 4,00 36,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
ENFERMEIRO - ESF - PROVA: CADERNO 21 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: W 22: D 23: A 24: B 25: A 26: D 27: W 28: B 29: C 30: D 
31: B 32: C 33: A 34: D 35: W 36: C 37: B 38: A 39: D 40: B 
 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

  
Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 

  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato LEONARDO AMORIM COELHO (n° 3830),  inscrito no cargo de MOTORISTA enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Gostaria que revessem minha pontuação, pois lançaram ausência, já que estive presente no dia em 
questão.”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

[...] 
 

31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 
implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 

 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOMEN TE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA. 
 
 
Analisamos a folha de respostas do candidato e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 



 

 
Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata LÍDIA MARIA ELIAS (n° 6395),  inscrita no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“No dia 23 de março de 2015 enviei um e-mail para vocês referente ao recurso administrativo da Prefeitura Municipal 
de Mateus Leme, e entre outras questões enviadas estava a questão nº 03 da prova de português referente ao cargo 
de auxiliar administrativo. Porém a questão enviada se referia a prova de nº 02, e não foi analisada por vocês, pois 
não obtive resposta no parecer divulgado no dia 05/04/2016. Conversei com a funcionária Fernanda por telefone que 
me instruiu a mandar novamente o recurso para que fosse analisado, já que não teria sido analisado anteriormente.” 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
Houve um equívoco ao analisar a questão da candidata. De fato o recurso enviado fazia referencia à questão nº 
03 da prova de Português nº 02  e não questão nº 03  da prova de Português nº 03 . Portanto, analisamos o 
recurso e o parecer é o seguinte:  
 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 03. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO  ESTÁ ANULADA  Ao analisar 
todas as palavras do trecho em questão observamos que há vários adjetivos e alguns termos com função de adjunto 
adverbial, mas não há neste trecho advérbio ou advérbios. Como foi dito há alguns advérbios no poema, porém na 
afirmativa “A” não fica claro que nesse trecho não há advérbios. Então a questão não possui resposta correta sendo 
necessária sua anulação.  

 
O Gabarito Definitivo  e o Resultado Geral (em ordem alfabética)  encontram-se retificados. 
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso. 

 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 

 
 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata MAGALY APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES (n° 1844),  inscrita no cargo de PEDAGOGO enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

“No dia da prova estava no local e fiz a prova, por que meu nome consta como ausente. Favor rever meu 
caso.”. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 
31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 

implicará em sua anulação . (Grifo nosso). 
 
[...] 
 
34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOM ENTE A SUA FOLHA DE 

RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 
 
 
Analisamos a folha de respostas da candidata e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata MARA CRISTINA DA CRUZ (n° 7634),  inscrita no cargo de PSICÓLOGO enviou recurso solicitando 
a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 08 01,02,03,05,06,07,08,10 2,00 16,0 

76,0 
Conhecimentos Gerais 08 12,13,14,15,16,17,19,20 2,00 16,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 06 21,23,24,26,27,28 2,00 12,0 
Específica 08 31,32,33,34,35,38,39,40 4,00 32,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PSICÓLOGO - PROVA: CADERNO 31 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: W 22: D 23: A 24: B 25: A 26: D 27: W 28: B 29: C 30: D 
31: A 32: W 33: D 34: D 35: B 36: A 37: C 38: D 39: A 40: C 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato MATHEUS HENRIQUE SOARES COUTO (n° 5794),  inscrita no cargo de ENFERMEIRO – ESF 
enviou recurso solicitando reanalise do parecer referente à questão nº 25  da Prova de Gestão e Legislação em 
Saúde Pública nº 18  e questão nº 36  da Prova Específica nº 33 . 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
Ratificamos o parecer dado anteriormente em 05/04/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito às 
questões, sendo: 
 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18, QUESTÃO 2 5. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA A. O recurso procede, pois a referida portaria, citada pelos candidatos, 
substitui e atualiza a PNAB de 2012, usada para elaborar a questão. Nesse sentido, ocorreu a criação do Nasf 3, o 
que torna a afirmativa I verdadeira e também a mudança do numero de equipes vinculadas a cada Nasf 2, tornando a 
afirmativa II falsa. Nesse sentido, as afirmativas verdadeiras seriam a I e IV, portanto a alternativa “A” encontra-se 
correta e o gabarito deverá ser alterado. 

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 36. RECURSO IN DEFERIDO. As alternativas “A” e 
“D” apesar de serem iguais não influenciam na resolução da questão. Mantém alternativa “C” como correta.  

 
 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato NATANAEL FERNANDES GONÇALVES (n° 3268),  inscrito no cargo de ADVOGADO enviou 
recurso alegando ter entregado sua folha de respostas devidamente assinada, portanto solicita revisão da mesma 
e seja revisto seu posicionamento quanto ao resultado geral do concurso e que passe a constar seu nome com a 
respectiva pontuação no referido certame.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O edital de concurso previu o seguinte: 

 
IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 [...] 
 

31. Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma 
implicará em sua anulação.  (Grifo nosso). 
 

[...] 
 

34. O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOMEN TE A SUA FOLHA DE 
RESPOSTAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA . 

 
Analisamos a folha de respostas do candidato e verificamos que a mesma não possui assinatura. Conforme 
previsto em Edital, a ausência de assinatura implicaria em anulação. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
Por fim, somos pelo INDEFERIMENTO do recurso.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata ODILAR CRISTINA PIMENTA (n° 5894),  inscrita no cargo de PEDAGOGO enviou recurso solicitando 
a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 08 01,02,03,04,06,07,08,10 2,00 16,0 

58,0 
Conhecimentos Gerais 08 11,12,13,14,15,17,18,19 2,00 16,0 
Legislação 05 24,26,28,29,30 2,00 10,0 
Específica 04 33,35,39,40 4,00 16,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PEDAGOGO - PROVA: CADERNO 29 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: D 22: C 23: A 24: W 25: C 26: B 27: C 28: D 29: A 30: B 
31: A 32: C 33: B 34: B 35: D 36: A 37: C 38: B 39: D 40: A 
 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato RAFAEL LÚCIO LEITE (n° 9151),  inscrito no cargo de OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
enviou recurso dizendo o seguinte: 
 

“Venho por meio desse solicitar conferência e espelho do cartão de respostas do Concurso da Prefeitura de Mateus 
leme para o candidato Rafael Lúcio Leite com inscrição 09151. Por estar em uma região onde não tive acesso a 
Internet perdi o tempo de três dias para os recursos, e só consegui fazer esse pedido hoje. Por favor me ajudem pois 
tem uma questão com peso de 4 pontos a qual foi constado no resultado e isso me desclassificou”.   

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Gabarito Definitivo e Resultado Geral (em ordem alf abética)  foram divulgados no dia 05/04/2016 e o prazo 
para recurso contra esta fase ocorreu do dia 06/04/2016 até 08/04/2016.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 11/04/2016.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
7. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que 

se der entrada fora dos prazos estabelecidos . (grifo nosso) 
 
 

Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 

 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato RAFAEL DOS SANTOS NOGUEIRA (n° 8333),  inscrito no cargo de VIGIA enviou recurso solicitando 
analise da questão nº 19 da Prova de Matemática nº 04 . 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Gabarito Provisório  foi divulgado no dia 20/03/2016 e o prazo para recurso contra a Realização das Provas 
e/ou Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia 21/03/2016 até 23/03/2016.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 05/04/2016.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
7. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que 

se der entrada fora dos prazos estabelecidos . (grifo nosso) 
 
 

Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 

 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata SIMONE CRISTINA PASQUI (n° 5106),  inscrita no cargo de FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
NS enviou recurso solicitando reanalise do parecer referente à questão nº 30 da Prova de Gestão e Legislação 
em Saúde Pública nº 18  e questão nº 38 da Prova Específica nº 36 . 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
Ratificamos o parecer dado anteriormente em 06/04/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito às 
questões, sendo: 

 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18, QUESTÃO 3 0. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA D. Às ações de Vigilância Alimentar e Nutricional são sim importantes 
e fundamentais para a promoção da saúde e está vinculado não somente à política nacional de alimentação e 
nutrição, mas também a outras políticas nacionais da área da saúde. No entanto, a VAN não faz parte do sistema 
nacional de vigilância em saúde, uma vez que está inserida na ASSISTENCIA e não na VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, mas isso não desmerece seu campo de atuação.  

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUEST ÃO 38. RECURSO INDEFERIDO. Os 
riscos decorrentes do uso de serviços de saúde é sim área de atuação da vigilância sanitária, no entanto não se trata 
de riscos institucionais e é neste aspecto que se insere o erro da terceira afirmativa. 

 
Por outro lado, a carga horária de trabalho pode sim consistir em risco ocupacional e se enquadra no âmbito da 
vigilância sanitária de ambientes e processos de trabalho. 

 
Segundo o Ministério da Saúde “A vigilância de ambientes e processos de trabalho está contida nas inspeções 
sanitárias como “um procedimento técnico realizado pela autoridade sanitária com o objetivo de identificar, avaliar e 
intervir nos riscos a saúde dos trabalhadores nas diversas atividades econômicas formais e informais”. 

 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata SOLANGE DIAS RIBEIRO (n° 6728),  inscrita no cargo de PROFESSOR SI enviou recurso solicitando 
a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 07 01,02,03,05,06,08,10 2,00 14,0 

64,0 
Conhecimentos Gerais 03 12,13,17 2,00 6,0 
Legislação 06 23,24,25,26,28,29 2,00 12,0 
Específica 08 31,32,34,36,37,38,39,40 4,00 32,0 

 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
PROFESSOR SI - PROVA: CADERNO 12 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: D 22: C 23: A 24: W 25: C 26: B 27: C 28: D 29: A 30: B 
31: A 32: C 33: D 34: D 35: A 36: B 37: B 38: D 39: C 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato THIAGO AMORIM ALKMIM DE OLIVEIRA (n° 4692),  inscrito no cargo de MÉDICO VETERINÁRIO 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação do candidato, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 08 03,04,05,06,07,08,09,10 2,00 16,0 

84,0 
Conhecimentos Gerais 10 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,00 20,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 10 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 2,00 20,0 
Específica 07 31,32,34,35,36,38,40 4,00 28,0 
 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
MÉDICO VETERINÁRIO - PROVA: CADERNO 28 
 
01: D 02: C 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: W 09: A 10: A 
11: A 12: D 13: C 14: A 15: B 16: D 17: W 18: C 19: B 20: D 
21: W 22: D 23: A 24: B 25: A 26: D 27: W 28: B 29: C 30: D 
31: A 32: C 33: C 34: D 35: W 36: B 37: A 38: D 39: A 40: B 
 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 



 

 
Encaminhamos a cópia da folha de respostas do candidato, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral (em ordem 
alfabética) – Prefeitura Municipal de Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata VIVIANE ROSARIA SILVA (n° 5256),  inscrita no cargo de AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ESF 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação do candidato, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 06 03, 05, 06, 07, 09, 10 2,00 12,0 

46,0 
Conhecimentos Gerais 08 11,12,14,15,16,17,18,19 2,00 16,0 
Gestão e Legislação em Saúde Pública 05 22,24,28,29,30 2,00 10,0 
Específica 02 32,35 4,00 8,0 
 
O Gabarito Definitivo (Retificado), depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da 
Prefeitura e no site de nossa empresa é o seguinte: 
 
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ESF - PROVA: CADERNO 05 
 
01: B 02: D 03: W 04: A 05: C 06: B 07: D 08: A 09: C 10: B 
11: C 12: A 13: A 14: B 15: C 16: D 17: B 18: A 19: D 20: C 
21: C 22: A 23: C 24: B 25: B 26: A 27: B 28: C 29: D 30: A 
31: B 32: A 33: C 34: D 35: A 36: C 37: B 38: D 39: D 40: A 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Concurso Público n° 01/2015, para devida conferência. 

 

 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


